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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Kantor Akuntan 

Publik di Semarang. Sampel diambil dengan menggunakan metode purposive 

sampling. Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang bekerja di 

Kantor Akuntan Publik Semarang dan auditor yang bersedia untuk mengisi 

kuesioner dan bertugas di lapangan yang berhadapan langsung dengan bukti audit, 

yaitu auditor junior, auditor senior dan supervisor auditor yang bekerja di kantor 

akuntan publik di Semarang. Kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel 

adalah sebagai berikut : 

1. Auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik (KAP) di kota Semarang. 

2. Bersedia mengisi kuesioner. 

Tabel 3.1 Pemilihan Sampel 

No Nama KAP Jumlah 

Auditor 

Auditor yang Bersedia 

Mengisi Kuesioner 

1 KAP HANANTA BUDIANTO 

DAN REKAN 

15 5 

2 KAP BAYUDI, YOHANA, SUZY, 

DAN ARIE 

8 5 

3 KAP YULIANTI SE BAP 10 5 

4 KAP PHO DAN REKAN 7 5 

5 KAP BENNY GUNAWAN, TONY, 

FRANS, DAN DANIEL 

9 4 

6 KAP SODIKIN DAN HARIJANTO  5 

7 KAP ASHARI DAN NURHAYATI 10 3 
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8 KAP JONAS SUBARKA 5 5 

9 KAP TEGUH HERU DAN REKAN 7 5 

10 KAP RIZA, ADI, SYAHRIL DAN 

REKAN 

5 5 

11 KAP ENDANG DEWIWATI 4 3 

12 KAP SURATMAN 11 5 

 JUMLAH 81 56 

Sumber: IAPI (2020) 

 Berdasarkan tabel tersebut diketahui bahwa total sampel dalam penelitian ini 

adalah sebanyak 56 orang auditor di Kantor Akuntan Publik yang ada di Semarang 

yang bersedia untuk mengisi kuesioner yang akan dibagikan oleh peneliti.  

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

diperoleh secara langsung dari sumber asli yang dikumpulkan dengan menggunakan 

kuesioner yang disebarkan pada auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 

Semarang. Kuesioner akan dibagikan peneliti kepada kantor akuntan publik yang 

ada di Semarang dan akan diisi oleh auditor yang bekerja langsung di lapangan. 

Kuesioner yang telah diisi oleh auditor akan diambil peneliti satu minggu setelah 

kuesioner tersebut dibagikan.  

3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan auditor dalam 

mendeteksi kecurangan. Kemampuan mendeteksi kecurangan adalah kualitas dari 
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seorang auditor dalam menjelaskan kekurangwajaran laporan keuangan yang 

disajikan perusahaan dengan mengidentifikasi dan membuktikan kecurangan. 

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Semakin tinggi skor 

maka menunjukkan semakin baik kemampuan auditor dalam mendeteksi 

kecurangan. 

3.3.2. Variabel Independen 

3.3.2.1. Persepsi tentang Whistleblowing 

Persepsi tentang whistleblowing adalah pandangan auditor yang 

menggambarkan dengan adanya seorang whistleblower tugas auditor akan sangat 

terbantu sehingga auditor dapat melacak dan mengumpulkan bukti – bukti yang 

nantinya akan dilaporkan oleh whistleblower. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert dari “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) hingga “Sangat 

Setuju” (skor 5). Semakin tinggi skor maka persepsi tentang whistleblowing auditor 

semakin tinggi.  

3.3.2.2. Skeptisme Profesional 

Skeptisme profesional auditor adalah sikap yang dimiliki auditor dalam 

melakukan penugasan audit dimana sikap ini mencakup pikiran yang selalu 

mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis terhadap bukti audit. 

Skeptisme profesional diukur melalui enam indikator yang dikemukakan oleh Hurt 

(2010), yaitu : (1) interogatif, (2) kehati – hatian, (3) rasa ingin tahu, (4) pemahaman 
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interpersonal, (5) percaya diri, (6) keyakinan. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala Likert dari “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) hingga “Sangat 

Setuju” (skor 5). Semakin tinggi skor maka skeptisme profesional auditor semakin 

tinggi. Kuesioner ini juga terdapat beberapa pertanyaan recording yakni pada nomor 

15, 17, 22, 24, dan 26, dimana untuk pertanyaan ini skor tertinggi adalah lima (5) 

untuk “Sangat Tidak Setuju” hingga skor terendah adalah satu (1) untuk “Sangat 

Setuju”. 

3.3.2.3. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi adalah keinginan yang kuat yang dimiliki oleh 

seseorang untuk berusaha keras mencapai tujuan organisasi. Dengan komitmen 

organisasi yang dimiliki maka auditor akan memiliki loyalitas yang tinggi sehingga 

auditor akan selalu menjaga nama baik Kantor Akuntan Publik dimana mereka 

bekerja. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala Likert dari “Sangat Tidak 

Setuju” (skor 1) hingga “Sangat Setuju” (skor 5). Semakin tinggi skor maka 

kompetensi auditor semakin tinggi. 

3.3.2.4. Kompetensi 

Kompetensi auditor adalah kemampuan yang diperlukan auditor untuk 

dapat melakukan tugas auditnya semaksimal mungkin sehingga dapat menghasilkan 

hasil audit yang benar. Dalam melaksanakan audit, auditor sangat membutuhkan 

pengalaman, pengetahuan, pendidikan dan pelatihan yang baik dengan itu auditor 

akan dapat memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan milik kliennya dan 
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akan mengahasilkan kualitas yang baik. Kuesioner yang digunakan dengan merubah 

beberapa pertanyaan yang bersumber dari Wdyastuti dan Pamudji (2010). Variabel 

ini diukur dengan menggunakan skala Likert dari “Sangat Tidak Setuju” (skor 1) 

hingga “Sangat Setuju” (skor 5). Semakin tinggi skor maka kompetensi auditor 

semakin tinggi. 

3.4. Metode Analisa Data  

Dalam pengujian hipotesis penelitian ini memiliki beberapa langkah antara 

lain  dengan : 1) Menyebutkan atau menjabarkan hipotesisnya, 2) Menentukan alat 

pengujian statistik yang akan digunakan, 3) Menetapkan tingkat nilai keyakinan 

terhadap hasil dari penelitian, 4) melakukan perhitungan nilai statistiknya, 5) 

mendapatkan hasil dari uji kritis, 6) menginterpretasikan hasil hipotesis dari 

penelitian ini. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan 

uji asumsi klasik, dan menggunakan analisis linier berganda. 

3.4.1. Menentukan Hipotesis 

Hipotesis di dalam penelitian ini dapat dinyatakan dalam 2 bentuk 

hipotesis antara lain : hipotesis nol dengan hipotesis alternatif. Hipotesis 

nol atau Ho yaitu dimana pernyataan hipotesisnya tidak terdapat 

hubungan, sedangkan hipotesis alternatif atau Ha pernyataan hipotesisnya 

memiliki hubungan dengan menunjukan perbedaan parameter dengan 

statistiknya. 
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3.4.2. Menentukan Pengujian statistik 

Uji kualitas Data terdiri dari: 

1. Uji validitas Data 

Dalam suatu penelitian, instrumen validitas digunakan untuk 

menunjukan sejauh mana satu alat pengukur dapat mengukur hal-hal apa saja 

yang ingin di ukur. Uji validitas dilakukan guna mengukur sah atau tidak 

suatu kuesioner. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkatan-

tingkatan kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen, Arikunto (2016). 

Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Untuk 

melakukan uji validitas ini menggunakan program SPSS. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan nilai r table untuk 

degree of freedom d(f)=n-k dengan alpha 0,05. Jika r hitung lebih besar dari r 

table dan nilai r positif, maka butir atau pertnyaan tersebut diktakan valid. 

Untuk hasil analisis dapat dilihat pada output uji reliabilitas pada bagian 

corrected item total correlation. Dalam pengambilan keputusan untuk 

menguji validitas menurut Sugiyono (2016) adalah: 

a) Jika r hitung positif dan r hitung >r tabel, maka butir pertanyaan pada 

setiap variabel penelitian dinyatakan valid  
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b) Jika r hitung negatif atau r hitung <r tabel, maka butir pertanyaan pada 

setiap variabel penelitian dinyatakan tidak valid  

2.Uji Realibilitas 

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioener yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk (Ghozali, 2016). Suatu 

kuesioner dikatakan handal atau reliabel jika jawaban seseorang terhadap 

pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Variabel akan 

dikatakan reliabel apabila hasil α (cronbach alpha) > 0,60 (Ghozali, 2016). 

Cara menghitung reliabilitas suatu kuesioner dengan menggunakan rumus 

cronbach alpha karena merupakan salah satu koefisien reliabilitas yang paling 

sering digunakan. 

 

Uji Asumsi Klasik, terdiri dari: 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal 

(Ghozali, 2005:110). Uji normalitas dilakukan dengan uji statistik non 

parametik yaitu dengan Kolmogorov Smirnov. Varibel dapat dikatakan 

berdistribusi normal apabila signifikansi hasil uji (nilai Asymp.Sig) memiliki 

nilai lebih besar daripada nilai signifikan 5% (0.05). 

2. Uji Heteroskedastisitas 
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Uji heteroskedastisitas berfungi untuk menguji apakah dalam sebuah 

model regresi terjadi varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan 

lain. Uji heterokedastisitas dilakukan dengan uji Glejser. Variabel dikatakan 

mengalami heterokedastisitas jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 5% 

(0.05). 

3. Uji Multikolinearitas 

Pengujian ini dilakukan untuk menguji apakah model regresi 

menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Dalam penelitian ini 

ujii multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah ada korelasi antara 

variabel persepsi tentang whistleblowing, skeptisme profesional, komitmen 

organisasi, dan kompetensi. Model regresi yang bebas multikolinearitas 

adalah yang mempunyai nilai korelasi antar variabel independen kurang dari 

95% VIF (Variance Inflation Factor) kurang dari angka 1.0 dan mempunyai 

nilai tolerance lebih dari 0.1 atau 10% (Ghozali, 2005). 

 

Kemudian dilakukan uji lainnya yaitu: 

1. Uji Fit Model 

Uji Fit Model digunakan untuk menguji ketepatan fungsi regresi 

sampel dalam menaksir nilai aktual, dapat dilakukan dengan mengukur 

Goodness of Fit. Pengujian ini bertujuan untuk membuktikan apakah variabel 

– variabel independen (X) secara simultan (bersama – sama) mempunyai 

pengaruh terhadap variabel dependen (Y) untuk mengambil keputusan 
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hipotesis diterima atau ditolak dengan membandingkan tingkat signifikansi 

sebesar 0.05. Jika nilai F lebih besar dari 0.05 maka model regresi tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi variabel dependen atau dengan kata lain 

variabel independen secara bersama – sama tidak berpegaruh terhadap 

variabel dependen. (Ghozali, 2005). 

 

2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Pengujian koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur seberapa 

jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam 

pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi diligat dari besarnya nilai R 

Square (R2) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu 

skeptisme profesional, komitmen organisasi, kompetensi, dan persepsi tentang 

whistleblowing terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan. 

Nilai R2 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat 

dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang 

menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Jika nilai R2 berkisar antara 0 

hingga 1, berarti semakin kuat kemampuan variabel independen dapat 

menjelaskan fluktuasi variabel dependen (Ghozali, 2005). 

3. Analisis regresi 

Alat uji dalam penelitian ini menggunakan persamaan regresi 

berganda. Model persamaan regresi yang digunakan yaitu: 
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𝑌 =  𝛼 +  𝛽1. 𝑋1 +  𝛽2. 𝑋2 +  𝛽3. 𝑋3 +  𝛽4. 𝑋4 + 𝑒 
Keterangan: 

Y = Kemampuan auditor mendeteksi kecurangan 

α  = konstanta 

β = Koefisien regresi 

X1 = Persepsi tentang Whistleblowing 

X2 = Skeptisisme Profesional 

X3  = Komitmen organisasi 

X4 = Kompetensi 

e  = error 

3.4.3. Menentukan Tingkat Keyakinan  

Koefisien keyakinan digunakan untuk menunjukan tingkat interval 

keyakinan yang terdapat pada kurva normal. Dalam penelitian ini 

menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95% yang artinya hasil penelitian 

ini memiliki tingkat toleransi sebesar 5% terhadap kesalahan. 

3.4.4. Penentuan Nilai Statistik 

Penelitian ini menggunakan software Eviews untuk menghitung 

nilai statistik dari hasil pengujian yang telah dilakukan sebelumnya. 

Software ini lah yang akan membantu dalam menemukan nilai statistik 

penelitian ini. 
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3.4.5. Mendapatkan Nilai Uji Kritis 

Karena penelitian ini menggunakan hipotesis terarah maka dalam 

pengujiannya untuk mendapatkan nilai uji kritis menggunakan pengujian 

satu sisi atau satu-ekor (one-tail).  Pengujian satu sisi ini memiliki daerah 

penolakan sebesar 5% dan Z sebesar 1,65. 

3.4.6. Interpretasi Hasil Hipotesis 

Kriteria Penerimaan Hipotesis: 

H1 = Jika nilai sig./2 kurang dari atau sama dengan 0.05 maka hipotesis yang 

menyatakan persepsi tentang whistleblowing berpengaruh positif terhadap 

kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan diterima. 

H2 = Jika nilai sig./2 kurang dari atau sama dengan 0.05 maka hipotesis yang 

menyatakan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan diterima. 

H3 = Jika nilai sig./2 kurang dari atau sama dengan 0.05 maka hipotesis yang 

menyatakan komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kemampuan 

auditor dalam mendeteksi kecurangan diterima. 

H4 = Jika nilai sig./2 kurang dari atau sama dengan 0.05 maka hipotesis yang 

menyatakan kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor 

dalam mendeteksi kecurangan diterima. 


